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PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD KUŽELNY
Provozní a návštěvní řád slouží k zajištění dodržování platných předpisů a zásad pro dodržování bezpečnosti a
ochrany zdraví návštěvníků, sportovců a ostatních uživatelů a pro zajištění pořádku v prostorách kuželny v ulici
Skálova 2878 v Táboře.

Článek 1.
Vstup do prostoru kuželny
1. Vstup do prostorů haly kuželny je povolen uživatelům pouze v době provozu a to se souhlasem správce
či pořadatele sportovní nebo společenské akce.
2. Vstup do prostorů kuželny je povolen pouze se sportovním náčiním a pomůckami pro provádění
sportovní či společenské činnosti. Do prostorů kuželny je zakázáno odkládání jízdních kol.
3. Svlékat se, odkládat šatstvo a oblékat se je dovoleno jen na místech k tomu určených (šatny).
4. Provoz kuželny je vyhrazen pro tréninky, sportovní utkání a pro pořádání společenských akcí. Aktuální
obsazenost sportoviště je oznamována na webových stránkách www.tzmt.cz obsazenost sportovišť
5. Dětem a mládežnickým oddílům mladším 18 let je povolen vstup do prostorů kuželny jen v doprovodu
pověřené osoby starší 18 let.
6. Návštěvníci a hosté jsou povinni se řídit pokynů pracovníků TZMT s.r.o. či pořadatele akce.
7. Sportovcům je povolen vstup do chodby ze šaten a haly kuželny pouze ve sportovní obuvi. Vyloučení
z návštěvy budou sportovci v nevhodné nebo neodpovídající obuvi. Ostatní návštěvníci mají vstup
povolen jen se souhlasem správce po přezutí nebo použití návleků.
8. Za zajištění šatny po dobu jejího využití odpovídá pověřená osoba uživatele.
Článek 2.
Povinnosti uživatelů a návštěvníků
1. Seznámit se s návštěvním řádem a dodržovat jej.
2. Za správu, čistotu a údržbu haly odpovídá správce hal
3. Vstupovat do tělocvičny pouze po přezutí. Do všech prostor vstupovat jen se souhlasem pracovníka
haly.
4. Nepřecházet z části kuželny určené ke sportování do venkovní části.
5. Používat pouze schválený typ sportovní obuvi pro sálové sporty, která nezanechává stopy na palubovce.
Správce kuželny nebo službu konající pracovník mohou prostřednictvím vyučujícího nebo trenéra
provést kdykoliv kontrolu tohoto nařízení a jeho porušení potrestat vykázáním příslušné osoby z prostor
kuželny, případně bez náhrady zrušit celou akci
6. Nemanipulovat s elektrickým zařízením a technickým vybavením. Toto provádí správce kuželny nebo jím
pověřená, proškolená osoba.
7. Každý uživatel a návštěvník odpovídá za škody způsobené na zařízeních sportovního areálu. Úmyslné
poškození nářadí, náčiní nebo dalšího zařízení odčiní viník.
8. Za nezletilé osoby je povinen uhradit vzniklou škodu jejich zákonný zástupce. Všechny osoby jsou
povinné se v budově tělocvičny chovat tak, aby nepoškodili zdraví své či ostatních přítomných osob.
9. Uživatel nesmí svým jednáním ohrozit zdraví jiných.
10. Dodržovat pravidla BOZP, předpisů PO a hygienických předpisů.
11. Dodržovat pořádek, klid, dbát pokynů správce kuželny.
12. Dodržovat zákaz kouření a manipulaci s otevřeným ohněm.
13. Uživatel je povinen předat všechny užívané prostory, zařízení a vybavení v odpovídajícím stavu, ve
kterém je převzal. Vrátit zapůjčené sportovní nářadí na původní místo, uvést zařízení sportovišť do
původního stavu.
14. Udržovat pořádek, k odkládání odpadků využívat odpadkové koše popř. popelnice. Separovaný odpad
se odkládá do označených košů.

Článek 3
Oprávnění ke vstupu a užívání kuželny
1. Správce nebo zaměstnanci kuželny.
2. Smluvní uživatelé na základě uzavřené smlouvy nebo dohody po předchozím zaplacení
podnájmu v době jejich rozvrhových akcí
3. Diváci mají přístup pouze do hlediště, části vestibulu a do sociálního zařízení
4. Osoby v odpovídajícím zdravotním stavu.
5. Podnapilým osobám je vstup do objektu sportoviště zakázán.
6. Vyloučeny mohou být i osoby za nesportovní a nekulturní nechování, kterým ohrožují a obtěžují svoje
okolí a ostatní návštěvníky a zvláště negativně působí na morální výchovu mládeže.
7. Vyloučeni budou i osoby, které neoprávněně manipulují či ničí majetek a zařízení kuželny.

Provozní doba
1. Časové využívání všech prostor je dáno rozvrhem využití hrací plochy. Požadavky na rozvrh předkládají
oprávnění uživatelé (zástupci sportovních klubů, zájmových skupin apod.) správci tělocvičen (tel. kontakt
733 539 300; e-mail: tzmtsm@tzmt.cz)
2. Kuželna je určena k celoročnímu provozu, provozní doby je určena rozpisem.
Závěrečná ustanovení
1. Pobyt a sportovní aktivity provozuje uživatel na sportovištích TZMT s.r.o. na vlastní
nebezpečí.
2. Provozovatel nenese odpovědnost za škody a úrazy, které si způsobili uživatelé vlastní
neopatrností, nedodržováním provozního řádu nebo jim je způsobil někdo jiný.
3. Provozovatel neodpovídá za zdravotní stav návštěvníků sportovišť ani za následky změn zdravotního
stavu v návaznosti na jeho aktivity zde provozované.
4. Provozovatel dále neodpovídá za peníze a cenné předměty odložené v uzamčených šatnách.
5. Využití sportovních a ostatních prostor ve správě Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. se řídí dle
aktuálních všeobecných obchodních podmínek.
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